ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W celu przeprowadzenia rekrutacji na Sprzedawca/Analityk wyrażam zgodę na
przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Świętokrzyski Fundusz
Poręczeniowy Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce
(dalej ŚFP Sp. z o.o.), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000360966; NIP: 657-286-36-04;
REGON: 260404291; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony w całości) 9.999.000 zł.

.......................................................
(czytelny podpis data)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI
W ŚWIĘTOKRZYSKIM FUNDUSZU PORĘCZENIOWYM SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH.
Oświadczam ponadto, iż zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej RODO),
zostałam/zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Świętokrzyski Fundusz
Poręczeniowy Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce
(dalej ŚFP Sp. z o.o.), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000360966;
NIP: 657-286-36-04; REGON: 260404291; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony
w całości) 9.999.000 zł.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ŚFP Sp. z o.o. mogę skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych:
pisemnie: Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z o.o. ul. Św. Leonarda 1/13,
25-311 Kielce;
mailowo: inspektor@swietokrzyskifp.pl;
telefonicznie: 41/ 24-29-505, 666-873-157.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
Sprzedawca/Analityk na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz –
w zakresie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiektach MPEC - w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestniczenia
w procesie rekrutacji na stanowisko Sprzedawca/Analityk.
4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania procesu
rekrutacji i przez czas wynikający z obowiązku archiwizacji - tj. dokumentacja 3 miesiące, nagrania monitoringu - 1 miesiąc lub do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub
cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą.

5.

6.
7.

8.

Przekazanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu wzięcia
udziału w rekrutacji na stanowisko Sprzedawca/Analityk.
Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania).
Moje dane osobowe mogą być przekazane upoważnionym podmiotom w związku
koniecznością wypełnienia przez ŚFP Sp. z o.o. obowiązków prawnych.
Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(art. 7 ust. 3 RODO).
Mam prawo do:
 uzyskania dostępu do danych, które mnie dotyczą (art. 15 RODO)
 sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które mnie dotyczą, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO),
 żądania usunięcia przez ŚFP Sp. z o.o. danych osobowych, które mnie dotyczą, jeżeli:
cofnę zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane
osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane; wniosę sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych w oparciu
o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania; moje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane
osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu
podlega MPEC; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 RODO; brak jest
uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; (art. 17 RODO),
 ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) do przenoszenia danych poprzez
otrzymanie ich w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (art. 20 RODO),
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych
opartego na art. 6 ust.1 lit. f) RODO (art. 21 RODO).

Potwierdzam otrzymanie informacji

.......................................................
(czytelny podpis data)

